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1.º Período letivo 

Domínios das AE e Competências  
(Capacidades, Habilidade e atitudes a desenvolver no aluno)  

Articulação e abordagem 

STEAM 
(Com outros departamentos, Clube 

Ciência Viva, DAC, Projeto de 

Articulação Vertical…) 

Áreas de Competência do 

Perfil do Aluno (ACPA) 

 e 
 Valores do Perfil do Aluno à 

Saída da Escolaridade 

Obrigatória (PASEO) 

Avaliação   
(modalidades  

e instrumentos) 

e Tempos  
(de 60min.) 

Áreas temáticas / situacionais 
Unit 0 - “Let’s get organised” 
- Escola e rotinas escolares (Classroom langauge) 
- Numerais cardinais até 100  
- Numerais ordinais nas datas 
 
Revisão: 
- Os dias da semana 
- Os meses do ano 
 
 
Usar lexical chunks ou frases que contenham: 
● Verb to be 
● Prepositions of time: in, on 
 

 
Competência comunicativa 

Compreensão oral 
- Compreender palavras e expressões muito simples, comunicadas de forma clara e 
pausada num contexto familiar e com apoio visual.  

-  Entender instruções simples para completar pequenas tarefas.  

 
 

Matemática 
(números) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conhecedor/Sabedor/Culto/Inf
ormado  
(A, B, G, I, J) 
Criativo 
(A, C, D, J)  
Crítico/Analítico  
(A, B, C, D, G)  
Indagador/Investigador  
(C, D, F, H, I)  
Respeitador da diferença/do 
outro  
(A, B, E, F, H) 
Sistematizador/Organizador  
(A, B, C, I, J)  
Questionador  
(A, F, G, I, J)  
Comunicador  
(A, B, D, E, H) 
Participativo/Colaborador  
(B, C, D, E, F) 
 

 

- 

consciencializaçã

o de 

responsabilidades 

adequadas ao 

que lhe for 

pedido, 

- organização e 

realização 

progressivamente 

autónoma de 

tarefas; 

- cumprimento de 
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- Acompanhar a sequência de pequenas histórias conhecidas com apoio 
visual/audiovisual.  

- Identificar palavras e expressões em rimas, lengalengas e canções.  
Compreensão escrita 
- Identificar vocabulário familiar acompanhado por imagens.  
- Ler pequenas histórias ilustradas com vocabulário conhecido.  
- Compreender instruções muito simples com apoio visual.  
- Desenvolver a literacia, fazendo exercício de rima e sinonímia.  
- Desenvolver a numeracia, realizando atividades interdisciplinares com a Matemática e 
o Estudo do Meio.  
Interação oral 
-Utilizar formas de tratamento adequadas quando se dirige ao professor ou colegas.  
- Perguntar e responder sobre temas previamente apresentados.  
- interagir com o professor e/ou colegas em situações simples e organizadas 
previamente.  
- Participar numa conversa com troca simples de informação sobre temas familiares.  
Produção Oral 
- Comunicar informação pessoal elementar. 
- Expressar-se com vocabulário simples, em situações previamente organizadas.  
- Dizer rimas, lengalengas e cantar.  
Produção Escrita 
- Legendar sequências de imagens.  
Preencher espaços lacunares em textos muito simples com palavras dadas. 

 
Competência intercultural 

 
Comunicar eficazmente em contexto  
- Valorizar o uso da língua como instrumento de comunicação, dentro e fora da sala de 
aula. 

- Reformular a sua capacidade de comunicar, usando a linguagem corporal para ajudar 
a transmitir mensagens ao outro. 

Trabalhar e colaborar em pares e pequenos grupos  
- Revelar atitudes como, por exemplo, saber esperar a sua vez, parar para ouvir os 
outros e refletir criticamente sobre o que foi dito, dando razões para justificar as suas 
conclusões.  

Pensar criticamente  
- Seguir um raciocínio bem estruturado e fundamentado e apresentar o seu próprio 
raciocínio ao/s outro/s, utilizando factos para justificar as suas opiniões. 

- Refletir criticamente sobre o que foi dito, fazendo ao outro perguntas simples que 
desenvolvam a curiosidade.  

Relacionar conhecimentos de forma a desenvolver a criatividade em contexto  

Autoavaliador 
(transversal às áreas) 
Responsável/autónomo 
(C,D,E,F,G,I,J) 
Cuidador de si e do outro 
(B,E,F,G) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

compromissos 

(trabalho na 

aula); 

- feedback 
relativo ao 
cumprimento de 
tarefas e funções; 
- apresentação de 

trabalhos simples 

com auto e 

heteroavaliação; 

- realização de 

atividades 

simples de auto 

e 

heteroavaliação: 

portefólios, 

diários e grelhas 

de progresso e 

aprendizagem; 

- tabelas de 

registo diário do 

professor; 

- fichas de 
avaliação 
 
- Apresentações 

orais. 
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- Cantar, reproduzir rimas, lengalengas e participar em atividades dramáticas.  
- Ouvir, ler e reproduzir histórias.  
- Desenvolver e participar em projetos e atividades interdisciplinares.  
Desenvolver o aprender a aprender em contexto de sala de aula e aprender a 
regular o processo de aprendizagem  

- Discutir e selecionar objetivos de aprendizagem comuns e individuais com o apoio do 
professor.  

-  Participar numa reflexão e discussão no final da aula para identificar atividades 
associadas aos objetivos de aprendizagem e ao cumprimento dos mesmos.  

- Utilizar dicionários de imagens (My dictionary - in the workbook). Reconhecer 
realidades interculturais distintas  

- Reconhecer elementos da sua própria cultura: diferentes aspetos de si próprio e 
aspetos que são importantes para si e para a sua cultura.  

-  Reconhecer elementos da cultura anglo-saxónica 
 (p. 15). 
Sugestão de tópicos a serem trabalhados: 
-Identificar festividades em diferentes partes do mundo e atividades relacionadas com 
as mesmas (p. 16) 

 
Competência estratégica 

Comunicar eficazmente em contexto  
- Valorizar o uso da língua como instrumento de comunicação, dentro e fora da sala de 
aula. 

- Reformular a sua capacidade de comunicar, usando a linguagem corporal para ajudar 
a transmitir mensagens ao outro. 

Trabalhar e colaborar em pares e pequenos grupos  
- Revelar atitudes como, por exemplo, saber esperar a sua vez, parar para ouvir os 
outros e refletir criticamente sobre o que foi dito, dando razões para justificar as suas 
conclusões.  

Pensar criticamente  
- Seguir um raciocínio bem estruturado e fundamentado e apresentar o seu próprio 
raciocínio ao/s outro/s, utilizando factos para justificar as suas opiniões. 

- Refletir criticamente sobre o que foi dito, fazendo ao outro perguntas simples que 
desenvolvam a curiosidade.  

Relacionar conhecimentos de forma a desenvolver a criatividade em contexto  
- Cantar, reproduzir rimas, lengalengas e participar em atividades dramáticas.  
- Ouvir, ler e reproduzir histórias.  
- Desenvolver e participar em projetos e atividades interdisciplinares.  
Desenvolver o aprender a aprender em contexto de sala de aula e aprender a 
regular o processo de aprendizagem  

- Discutir e selecionar objetivos de aprendizagem comuns e individuais com o apoio do 
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professor.  
-  Participar numa reflexão e discussão no final da aula para identificar atividades 
associadas aos objetivos de aprendizagem e ao cumprimento dos mesmos.  

- Utilizar dicionários de imagens (My dictionary - in the workbook). 
 

Áreas temáticas / situacionais 
Unit 1 – “Let’s protect the planet” 

- Escola e rotinas escolares 
- As horas 
 
 
Usar lexical chunks ou frases que contenham: 
● May, Can, can’t 
 
Competência comunicativa 
Compreensão oral 
- Compreender palavras e expressões muito simples, comunicadas de forma clara e 
pausada num contexto familiar e com apoio visual. 

-  Entender instruções simples para completar pequenas tarefas. 
- Acompanhar a sequência de pequenas histórias conhecidas com apoio 
visual/audiovisual.  

- Identificar palavras e expressões em rimas, lengalengas e canções.  
Compreensão escrita 
- Identificar vocabulário familiar acompanhado por imagens.  
- Ler pequenas histórias ilustradas com vocabulário conhecido.  
- Compreender instruções muito simples com apoio visual.  
- Desenvolver a literacia, fazendo exercício de rima e sinonímia (p. 30).  
- Desenvolver a numeracia, realizando atividades interdisciplinares com Estudo do Meio 
(p. 27). 
Interação oral 
- Utilizar formas de tratamento adequadas quando se dirige ao professor ou colegas.  
- Perguntar e responder sobre temas previamente apresentados.  
- Interagir com o professor e/ou colegas em situações simples e organizadas 
previamente (p. 25, 26).  
- Participar numa conversa com troca simples de informação sobre temas familiares.  
Produção oral 
- Expressar-se com vocabulário simples, em situações previamente organizadas (p. 31). 
- Dizer rimas, lengalengas e cantar (p. 26, 30). 
- Indicar o que é, ou não capaz de fazer (can, can’t). 
Produção escrita 
- Legendar sequências de imagens. 
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Preencher espaços lacunares em textos muito simples com palavras dadas. 
 
Competência intercultural 
Reconhecer realidades interculturais distintas  
- Reconhecer elementos da sua própria cultura: diferentes aspetos de si próprio, 
identificar pessoas, lugares e aspetos que são importantes para si e para a sua cultura.  

-  Identificar espaços à sua volta (a sua comunidade).  
-  Reconhecer elementos da cultura anglo-saxónica. 
Sugestão de tópicos a serem trabalhados: 
- Identificar festividades em diferentes partes do mundo e atividades relacionadas com 
as mesmas. 

 
 
Competência estratégica 
Comunicar eficazmente em contexto  
- Valorizar o uso da língua como instrumento de comunicação, dentro e fora da sala de 
aula.  

- Reformular a sua capacidade de comunicar, usando a linguagem corporal para ajudar 
a transmitir mensagens ao outro.  

- Preparar, repetir e memorizar uma apresentação oral como forma de ganhar confiança 
e apresentar uma atividade Show & Tell à turma ou outros elementos da comunidade 
educativa (p. 31).  

Trabalhar e colaborar em pares e pequenos grupos  
- Revelar atitudes como, por exemplo, saber esperar a sua vez, parar para ouvir os 
outros e refletir criticamente sobre o que foi dito, dando razões para justificar as suas 
conclusões.  

Utilizar a literacia tecnológica para comunicar e aceder ao saber em contexto  
- Contribuir para projetos e tarefas de grupo interdisciplinares que se apliquem ao 
contexto e experiências reais e quotidianas do aluno, utilizando aplicações informáticas 
(How to help the environment in my school).  

Pensar criticamente  
- Seguir um raciocínio bem estruturado e fundamentado e apresentar o seu próprio 
raciocínio ao/s outro/s, utilizando factos para justificar as suas opiniões. 

- Refletir criticamente sobre o que foi dito, fazendo ao outro perguntas simples que 
desenvolvam a curiosidade.  

Relacionar conhecimentos de forma a desenvolver a criatividade em contexto  
- Cantar, reproduzir rimas, lengalengas e participar em atividades dramáticas. 
- Ouvir, ler e reproduzir histórias. 
- Desenvolver e participar em projetos e atividades interdisciplinares.  
Desenvolver o aprender a aprender em contexto de sala de aula e aprender a 
regular o processo de aprendizagem  
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- Discutir e selecionar objetivos de aprendizagem comuns e individuais com o apoio do 
professor.  

-  Participar numa reflexão e discussão no final da aula para identificar atividades 
associadas aos objetivos de aprendizagem e ao cumprimento dos mesmos.  

- Utilizar dicionários de imagens (My dictionary - in the workbook). 
 

Áreas temáticas / situacionais 
Unit 2 – “Let’s visit the zoo” 

- Animais 
 
 
 
Usar lexical chunks ou frases que contenham: 
 
●Articles: a/an, the. 
●Connector: and, but 

 
Competência comunicativa 

Compreensão oral 
- Compreender palavras e expressões muito simples, comunicadas de forma clara e 
pausada num contexto familiar e com apoio visual. 

- Entender instruções simples para completar pequenas tarefas. 
- Acompanhar a sequência de pequenas histórias conhecidas com apoio 
visual/audiovisual. 

- Identificar palavras e expressões em rimas, lengalengas e canções (p. 36, 40, 44).  
Compreensão escrita 
- Identificar vocabulário familiar acompanhado por imagens (p. 36, 37, 46). 
- Ler pequenas histórias ilustradas com vocabulário conhecido (p. 38, 41, 42). 
- Compreender instruções muito simples com apoio visual.  
- Desenvolver a literacia, fazendo exercício de rima e sinonímia (p. 40, 44).  
Interação oral 
- Utilizar formas de tratamento adequadas quando se dirige ao professor ou colegas. 
- Perguntar e responder sobre temas previamente apresentados (p. 40).  
- interagir com o professor e/ou colegas em situações simples e organizadas 
previamente.  
- Participar numa conversa com troca simples de informação sobre temas familiares.  
Produção Oral 
- Comunicar informação pessoal elementar (p. 45).  
- Expressar-se com vocabulário simples, em situações previamente organizadas (p. 45).  
- Dizer rimas, lengalengas e cantar (p. 36, 40, 44). 
- Indicar o que é, ou não capaz de fazer (can, can’t).  
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Produção Escrita 
- Legendar sequências de imagens (p. 36, 37, 41).  
- Preencher espaços lacunares em textos muito simples com palavras dadas (p. 40, 41). 
- Escrever sobre si próprio de forma muito elementar. 
- Escrever sobre as suas preferências de forma muito simples (p. 45).  

 
Competência intercultural 

Reconhecer realidades interculturais distintas  
- Reconhecer elementos da sua própria cultura: identificar pessoas, lugares e aspetos 
que são importantes para si e para a sua cultura. 

-  Reconhecer elementos da cultura anglo-saxónica. 
 
Sugestão de tópicos a serem trabalhados: 
- Identificar festividades em diferentes partes do mundo e atividades relacionadas com 
as mesmas. 

 
Competência estratégica 

Comunicar eficazmente em contexto  
- Valorizar o uso da língua como instrumento de comunicação, dentro e fora da sala de 
aula.  

- Reformular a sua capacidade de comunicar, usando a linguagem corporal para ajudar 
a transmitir mensagens ao outro.   

- Preparar, repetir e memorizar uma apresentação oral como forma de ganhar confiança 
e apresentar uma atividade Show & Tell à turma ou outros elementos da comunidade 
educativa (p. 45).  

Trabalhar e colaborar em pares e pequenos grupos  
- Revelar atitudes como, por exemplo, saber esperar a sua vez, parar para ouvir os 
outros e refletir criticamente sobre o que foi dito, dando razões para justificar as suas 
conclusões.  

- Demonstrar atitudes de inteligência emocional, utilizando expressões como please e 
thank you, solicitando colaboração em vez de dar ordens ao interlocutor.  

Pensar criticamente  
- Seguir um raciocínio bem estruturado e fundamentado e apresentar o seu próprio 
raciocínio ao/s outro/s, utilizando factos para justificar as suas opiniões. 

- Refletir criticamente sobre o que foi dito, fazendo ao outro perguntas simples que 
desenvolvam a curiosidade.  

Relacionar conhecimentos de forma a desenvolver a criatividade em contexto  
- Cantar, reproduzir rimas, lengalengas e participar em atividades dramáticas (p. 36, 40, 
41, 44). 

- Ouvir, ler e reproduzir histórias (p. 38, 41, 42). 
- Desenvolver e participar em projetos e atividades interdisciplinares (p. 44).  
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Desenvolver o aprender a aprender em contexto de sala de aula e aprender a 
regular o processo de aprendizagem  

- Discutir e selecionar objetivos de aprendizagem comuns e individuais com o apoio do 
professor. 

-  Participar numa reflexão e discussão no final da aula para identificar atividades 
associadas aos objetivos de aprendizagem e ao cumprimento dos mesmos. 

- Utilizar dicionários de imagens (My dictionary - in the workbook). 
 

 

European day of languages 
Halloween 

 
Expressão Plástica 

  

2.º Período letivo 

Domínios das AE e Competências  
(Capacidades, Habilidade e atitudes a desenvolver no aluno)  

Articulação e abordagem 

STEAM 
(Com outros departamentos, Clube 

Ciência Viva DAC, Projeto de 

Articulação Vertical…) 

Áreas de Competência do 

Perfil do Aluno (ACPA) 

 e 
 Valores do Perfil do Aluno à 

Saída da Escolaridade 

Obrigatória (PASEO) 

Avaliação   
(modalidades  

e instrumentos) 

e Tempos  
(de 45min.) 

Áreas temáticas / situacionais 
Unit 3 – “Let’s boogie” 

- Corpo humano 
 
Usar lexical chunks ou frases que contenham: 
● Verbs to be, to have (got) 
●Possessive case (‘s/’). 
● Questions words: who, whose 
 

Competência comunicativa 
 

Compreensão oral 
- Compreender palavras e expressões muito simples, comunicadas de forma clara e 
pausada num contexto familiar e com apoio visual.  

-  Entender instruções simples para completar pequenas tarefas. 
- Acompanhar a sequência de pequenas histórias conhecidas com apoio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conhecedor/Sabedor/Culto/Inf
ormado  
(A, B, G, I, J) 
Criativo 
(A, C, D, J)  
Crítico/Analítico  
(A, B, C, D, G)  
Indagador/Investigador  
(C, D, F, H, I)  
Respeitador da diferença/do 
outro  
(A, B, E, F, H) 
Sistematizador/Organizador  
(A, B, C, I, J)  
Questionador  
(A, F, G, I, J)  

 

- 

consciencializaçã

o de 

responsabilidades 

adequadas ao 

que lhe for 

pedido, 

- organização e 

realização 
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visual/audiovisual.  
- Identificar palavras e expressões em rimas, lengalengas e canções.  
Compreensão escrita 
- Identificar vocabulário familiar acompanhado por imagens.  
- Ler pequenas histórias ilustradas com vocabulário conhecido.  
- Compreender instruções muito simples com apoio visual.  
- Desenvolver a literacia, fazendo exercício de rima e sinonímia.  
- Desenvolver a numeracia, realizando atividades interdisciplinares com o Estudo do 
Meio (p. 55).  
Interação oral 
- Utilizar formas de tratamento adequadas quando se dirige ao professor ou colegas (p. 
51, 54).  
- Perguntar e responder sobre temas previamente apresentados.  
- interagir com o professor e/ou colegas em situações simples e organizadas 
previamente (p. 54).  
- Participar numa conversa com troca simples de informação sobre temas familiares 
Produção oral 
- Comunicar informação pessoal elementar. 
- Expressar-se com vocabulário simples, em situações previamente organizadas.  
- Dizer rimas, lengalengas e cantar.  
Produção escrita 
- Legendar sequências de imagens.  
- Preencher espaços lacunares em textos muito simples com palavras dadas.  

 
 

Competência intercultural 
Reconhecer realidades interculturais distintas  
- Reconhecer elementos da sua própria cultura: diferentes aspetos de si próprio, 
identificar pessoas e aspetos que são importantes para si e para a sua cultura.  

-  Reconhecer elementos da cultura anglo-saxónica. 
 
 
Sugestão de tópicos a serem trabalhados: 
-Identificar festividades em diferentes partes do mundo e atividades relacionadas com 
as mesmas. 

 
Competência estratégica 

Comunicar eficazmente em contexto  
- Valorizar o uso da língua como instrumento de comunicação, dentro e fora da sala de 
aula. 

- Reformular a sua capacidade de comunicar, usando a linguagem corporal para ajudar 

 Comunicador  
(A, B, D, E, H) 
Participativo/Colaborador  
(B, C, D, E, F) 
Autoavaliador 
(transversal às áreas) 
Responsável/autónomo 
(C,D,E,F,G,I,J) 
Cuidador de si e do outro 

(B,E,F,G) 

progressivamente 

autónoma de 

tarefas; 

- cumprimento de 

compromissos 

(trabalho na aula); 

- feedback 
relativo ao 
cumprimento de 
tarefas e funções; 
- apresentação de 

trabalhos simples 

com auto e 

heteroavaliação; 

- realização de 

atividades 

simples de auto 

e 

heteroavaliação: 

portefólios, 

diários e grelhas 

de progresso e 

aprendizagem; 

- tabelas de 

registo diário do 

professor; 

- fichas de 
avaliação 
 
- Apresentações 
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a transmitir mensagens ao outro.  
- Preparar, repetir e memorizar uma apresentação oral como forma de ganhar confiança 
e apresentar uma atividade Show & Tell à turma ou outros elementos da comunidade 
educativa. (p. 59).  

Trabalhar e colaborar em pares e pequenos grupos  
- Revelar atitudes como, por exemplo, saber esperar a sua vez, parar para ouvir os 
outros e refletir criticamente sobre o que foi dito, dando razões para justificar as suas 
conclusões.  

- Demonstrar atitudes de inteligência emocional, utilizando expressões como please e 
thank you, solicitando colaboração em vez de dar ordens ao interlocutor.  

Utilizar a literacia tecnológica para comunicar e aceder ao saber em contexto  
- Contribuir para projetos e tarefas de grupo interdisciplinares que se apliquem ao 
contexto e experiências reais e quotidianas do aluno, utilizando aplicações 
informáticas.  

Pensar criticamente  
- Seguir um raciocínio bem estruturado e fundamentado e apresentar o seu próprio 
raciocínio ao/s outro/s, utilizando factos para justificar as suas opiniões; refletir 
criticamente sobre o que foi dito, fazendo ao outro perguntas simples que desenvolvam 
a curiosidade (p. 58). 

Relacionar conhecimentos de forma a desenvolver a criatividade em contexto  
- Cantar, reproduzir rimas, lengalengas e participar em atividades dramáticas (p. 49, 54, 
58).  

- Ouvir, ler e reproduzir histórias (p. 52, 56).  
- Desenvolver e participar em projetos e atividades interdisciplinares (p. 55). 
Desenvolver o aprender a aprender em contexto de sala de aula e aprender a 
regular o processo de aprendizagem  

- Discutir e selecionar objetivos de aprendizagem comuns e individuais com o apoio do 
professor. 

- Participar numa reflexão e discussão no final da aula para identificar atividades 
associadas aos objetivos de aprendizagem e ao cumprimento dos mesmos. 

- Utilizar dicionários de imagens (My dictionary - in the workbook). 
 
 
 

Áreas temáticas / situacionais 
Unit 4 – “Let’s eat healthy food!” 

-  Comida e alimentação saudável 
- As horas (revisões) 
 
Usar lexical chunks ou frases que contenham: 
 

orais. 
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● Verbs to be, to have (got), like 
● Determiners: this, that, these, those  
● Positive, negative, question forms and short answer with to do 
   (Do you like apples? Yes, I do / No I don’t) 
● Prepositions of time: at 
 

Competência comunicativa 
 
Compreensão oral 
- Compreender palavras e expressões muito simples, comunicadas de forma clara e 
pausada num contexto familiar e com apoio visual. 

-  Entender instruções simples para completar pequenas tarefas. 
- Acompanhar a sequência de pequenas histórias conhecidas com apoio 
visual/audiovisual. 

- Identificar palavras e expressões em rimas, lengalengas e canções.  
Compreensão escrita 
- Identificar vocabulário familiar acompanhado por imagens. 
- Ler pequenas histórias ilustradas com vocabulário conhecido (p. 66, 69, 70). 
- Compreender instruções muito simples com apoio visual. 
- Desenvolver a literacia, fazendo exercício de rima e sinonímia (p. 63). 
Interação oral 
- Utilizar formas de tratamento adequadas quando se dirige ao professor ou colegas (p. 
65).  
- Perguntar e responder sobre temas previamente apresentados.  
- Interagir com o professor e/ou colegas em situações simples e organizadas 
previamente. 
- Participar numa conversa com troca simples de informação sobre temas familiares.  
Interação escrita 
- Preencher um formulário (online ou em formato papel) muito simples com informação 
pessoal básica.  
- Responder a um email, chat ou mensagem de forma simples (penfriend).  
Produção oral 
- Comunicar informação pessoal elementar.  
- Expressar-se com vocabulário simples, em situações previamente organizadas.  
- Dizer rimas, lengalengas e cantar.  
Produção escrita 
- Legendar sequências de imagens (p. 64, 65). 
- Preencher espaços lacunares em textos muito simples com palavras dadas.  
- Escrever sobre si próprio de forma muito elementar. 
Escrever sobre as suas preferências de forma muito simples (p. 65, 73). 
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Competência intercultural 
Reconhecer realidades interculturais distintas  
- Reconhecer elementos da sua própria cultura: diferentes aspetos de si próprio, 
identificar pessoas, lugares e aspetos que são importantes para si e para a sua cultura. 

-  Identificar espaços à sua volta (a sua comunidade).  
-  Reconhecer elementos da cultura anglo-saxónica. 
 
Sugestão de tópicos a serem trabalhados: 
- Identificar festividades em diferentes partes do mundo e atividades relacionadas com 
as mesmas. 

- Identificar vocabulário relacionado com a alimentação.  
 

Competência estratégica 
Comunicar eficazmente em contexto  
- Valorizar o uso da língua como instrumento de comunicação, dentro e fora da sala de 

aula.  
- Reformular a sua capacidade de comunicar, usando a linguagem corporal para ajudar 

a transmitir mensagens ao outro. 
- Preparar, repetir e memorizar uma apresentação oral como forma de ganhar confiança 

e apresentar uma atividade Show & Tell à turma ou outros elementos da comunidade 
educativa. (p. 73).  

Trabalhar e colaborar em pares e pequenos grupos  
- Revelar atitudes como, por exemplo, saber esperar a sua vez, parar para ouvir os 

outros e refletir criticamente sobre o que foi dito, dando razões para justificar as suas 
conclusões.  

- Demonstrar atitudes de inteligência emocional, utilizando expressões como please e 
thank you, solicitando colaboração em vez de dar ordens ao interlocutor.  

Utilizar a literacia tecnológica para comunicar e aceder ao saber em contexto  
- Comunicar com os outros a uma escala local, nacional e internacional, recorrendo a 

aplicações tecnológicas para produção e comunicação online. 
- Contribuir para projetos e tarefas de grupo interdisciplinares que se apliquem ao 

contexto e experiências reais e quotidianas do aluno, utilizando aplicações 
informáticas (Encontrar “penfriend” e comparar hábitos alimentares). 

Pensar criticamente  
- Seguir um raciocínio bem estruturado e fundamentado e apresentar o seu próprio 
raciocínio ao/s outro/s, utilizando factos para justificar as suas opiniões; refletir 
criticamente sobre o que foi dito, fazendo ao outro perguntas simples que desenvolvam 
a curiosidade.  

Relacionar conhecimentos de forma a desenvolver a criatividade em contexto  
- Cantar, reproduzir rimas, lengalengas e participar em atividades dramáticas (p. 68, 

72). 
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- Ouvir, ler e reproduzir histórias (p. 66, 69, 70). 
- Desenvolver e participar em projetos e atividades interdisciplinares (p. 69, 72).  
Desenvolver o aprender a aprender em contexto de sala de aula e aprender a 

regular o processo de aprendizagem  
- Discutir e selecionar objetivos de aprendizagem comuns e individuais com o apoio do 

professor.  
-  Participar numa reflexão e discussão no final da aula para identificar atividades 

associadas aos objetivos de aprendizagem e ao cumprimento dos mesmos.  
- Utilizar dicionários de imagens (My dictionary - in the workbook). 

 
 
 
 
 

St. Valentine’s Day Expressão Plástica 

Decorar um coração com 

materiais reciclados 

  

3.º Período letivo 

Domínios das AE e Competências  
(Capacidades, Habilidade e atitudes a desenvolver no aluno)  

Articulação e abordagem 

STEAM 
(Com outros departamentos, Clube 

Ciência Viva DAC, Projeto de 

Articulação Vertical…) 

Áreas de Competência do 

Perfil do Aluno (ACPA) 

 e 
 Valores do Perfil do Aluno à 

Saída da Escolaridade 

Obrigatória (PASEO) 

Avaliação   
(modalidades  

e instrumentos) 

e Tempos  
(de 45min.) 

Áreas temáticas / situacionais 
Unit 5 – “Let’s goa round our city!” 

- Casa e cidade 
 

Usar lexical chunks ou frases que contenham: 
 
● Verbs to be, to have (got) 
● Question words: what, where 
● Nouns in the singular and in the plural (-s/-es)  

● Prepositions of Place: next to, behind, in front of 
 

Competência comunicativa 
Compreensão oral 
- Compreender palavras e expressões muito simples, comunicadas de forma clara e 
pausada num contexto familiar e com apoio visual. 

 Conhecedor/Sabedor/Culto/Inf
ormado  
(A, B, G, I, J) 
Criativo 
 (A, C, D, J)  
Crítico/Analítico  
(A, B, C, D, G)  
Indagador/Investigador  
(C, D, F, H, I)  
Respeitador da diferença/do 
outro  
(A, B, E, F, H) 
Sistematizador /Organizador  
(A, B, C, I, J)  
Questionador  

 

- 

consciencializaçã

o de 

responsabilidades 

adequadas ao 

que lhe for 

pedido, 

- organização e 

realização 
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- Entender instruções simples para completar pequenas tarefas. 
- Acompanhar a sequência de pequenas histórias conhecidas com apoio 
visual/audiovisual. 

- Identificar palavras e expressões em rimas, lengalengas e canções (p. 82, 86).  
Compreensão escrita 
- Identificar vocabulário familiar acompanhado por imagens.  
- Ler pequenas histórias ilustradas com vocabulário conhecido (p. 80, 84).  
- Compreender instruções muito simples com apoio visual.  
- Desenvolver a literacia, fazendo exercício de rima e sinonímia.  
- Desenvolver a numeracia, realizando atividades interdisciplinares com a Matemática 
(p. 83).  
Interação oral 
- Utilizar formas de tratamento adequadas quando se dirige ao professor ou colegas. 
- Perguntar e responder sobre temas previamente apresentados.  
- Interagir com o professor e/ou colegas em situações simples e organizadas 
previamente.  
- Participar numa conversa com troca simples de informação sobre temas familiares.  
Produção Oral 
- Comunicar informação pessoal elementar.  
- Expressar-se com vocabulário simples, em situações previamente organizadas (p. 87).  
- Dizer rimas, lengalengas e cantar (p. 82, 86).  
Produção Escrita 
- Legendar sequências de imagens. 
- Preencher espaços lacunares em textos muito simples com palavras dadas.  
- Escrever sobre si próprio de forma muito elementar; escrever sobre as suas 
preferências de forma muito simples (p. 78, 87).  

 
Competência intercultural 

Reconhecer realidades interculturais distintas  
- Reconhecer elementos da sua própria cultura: diferentes aspetos de si próprio, 
identificar pessoas, lugares e aspetos que são importantes para si e para a sua cultura. 

-  Identificar espaços à sua volta (a sua comunidade).  
-  Reconhecer elementos da cultura anglo-saxónica. 
 

Competência estratégica 
Comunicar eficazmente em contexto  
- Valorizar o uso da língua como instrumento de comunicação, dentro e fora da sala de 
aula.  

- Reformular a sua capacidade de comunicar, usando a linguagem corporal para ajudar 
a transmitir mensagens ao outro.  

- Preparar, repetir e memorizar uma apresentação oral como forma de ganhar confiança 

(A, F, G, I, J)  
Comunicador  
(A, B, D, E, H) 
Participativo/Colaborador  
(B, C, D, E, F) 
 
Autoavaliador 
(transversal às áreas) 
Responsável/autónomo 
(C,D,E,F,G,I,J) 
Cuidador de si e do outro 
(B,E,F,G) 

progressivamente 

autónoma de 

tarefas; 

- cumprimento de 

compromissos 

(trabalho na aula); 

- feedback 
relativo ao 
cumprimento de 
tarefas e funções; 
- apresentação de 

trabalhos simples 

com auto e 

heteroavaliação; 

- realização de 

atividades 

simples de auto 

e 

heteroavaliação: 

portefólios, 

diários e grelhas 

de progresso e 

aprendizagem; 

- tabelas de 

registo diário do 

professor; 

- fichas de 
avaliação 
 
- Apresentações 



Ano letivo 2021-2022 
 

e apresentar uma atividade Show & Tell à turma ou outros elementos da comunidade 
educativa (p. 87).  

Trabalhar e colaborar em pares e pequenos grupos  
- Revelar atitudes como, por exemplo, saber esperar a sua vez, parar para ouvir os 
outros e refletir criticamente sobre o que foi dito, dando razões para justificar as suas 
conclusões.  

- Demonstrar atitudes de inteligência emocional, utilizando expressões como please e 
thank you, solicitando colaboração em vez de dar ordens ao interlocutor. 

Utilizar a literacia tecnológica para comunicar e aceder ao saber em contexto  
- Contribuir para projetos e tarefas de grupo interdisciplinares que se apliquem ao 
contexto e experiências reais e quotidianas do aluno, utilizando aplicações 
informáticas.  

Pensar criticamente  
- Seguir um raciocínio bem estruturado e fundamentado e apresentar o seu próprio 
raciocínio ao/s outro/s, utilizando factos para justificar as suas opiniões; refletir 
criticamente sobre o que foi dito, fazendo ao outro perguntas simples que desenvolvam 
a curiosidade.  

Relacionar conhecimentos de forma a desenvolver a criatividade em contexto  
- Cantar, reproduzir rimas, lengalengas e participar em atividades dramáticas (p. 77, 82, 
86). 

- Ouvir, ler e reproduzir histórias (p. 80, 84). 
- Desenvolver e participar em projetos e atividades interdisciplinares (p. 86). 
Desenvolver o aprender a aprender em contexto de sala de aula e aprender a 
regular o processo de aprendizagem  

- Discutir e selecionar objetivos de aprendizagem comuns e individuais com o apoio do 
professor. 

- Participar numa reflexão e discussão no final da aula para identificar atividades 
associadas aos objetivos de aprendizagem e ao cumprimento dos mesmos. 

- Utilizar dicionários de imagens (My dictionary - in the workbook) 
 

 
Áreas temáticas / situacionais 

Unit 6 – “Let’s have fun outside!” 
-   Atividades de lazer 
- Os cinco sentidos 

 
Usar lexical chunks ou frases que contenham: 
 
● Verbs Present Continuous 
  Question words: what, where 

● Connector: or 

orais. 
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● Let’s (Let’s go to the beach.) 
● Prepositions of time: after 

 
Competência comunicativa 

Compreensão oral 
- Compreender palavras e expressões muito simples, comunicadas de forma clara e 
pausada num contexto familiar e com apoio visual. 

- Entender instruções simples para completar pequenas tarefas. 
- Acompanhar a sequência de pequenas histórias conhecidas com apoio 
visual/audiovisual (p. 94, 98, 100).  

- Identificar palavras e expressões em rimas, lengalengas e canções (p. 91, 96).  
Compreensão escrita 
- Identificar vocabulário familiar acompanhado por imagens. 
- Ler pequenas histórias ilustradas com vocabulário conhecido. 
- Compreender instruções muito simples com apoio visual. 
- Desenvolver a literacia, fazendo exercício de rima e sinonímia.  
- Desenvolver a numeracia, realizando atividades interdisciplinares com a Matemática e 
o Estudo do Meio.  
Interação oral 
- Utilizar formas de tratamento adequadas quando se dirige ao professor ou colegas. 
- Perguntar e responder sobre temas previamente apresentados. 
- Interagir com o professor e/ou colegas em situações simples e organizadas 
previamente. 
- Participar numa conversa com troca simples de informação sobre temas familiares.  
Interação escrita 
- Preencher um formulário (online ou em formato papel) muito simples com informação 
pessoal básica.  
Produção oral 
- Comunicar informação pessoal elementar.  
- Expressar-se com vocabulário simples, em situações previamente organizadas.  
- Dizer rimas, lengalengas e cantar.  
- Indicar o que é, ou não capaz de fazer (p. 99).  
Produção escrita 
- Legendar sequências de imagens. 
- Preencher espaços lacunares em textos muito simples com palavras dadas.  

Escrever sobre si próprio de forma muito elementar; escrever sobre as suas 
preferências de forma muito simples (p. 92). 

 
 

Competência intercultural 
Reconhecer realidades interculturais distintas  
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- Reconhecer elementos da sua própria cultura: diferentes aspetos de si próprio, 
identificar pessoas, lugares e aspetos que são importantes para si e para a sua cultura.  

 
Competência estratégica 

Comunicar eficazmente em contexto  
- Valorizar o uso da língua como instrumento de comunicação, dentro e fora da sala de 
aula.  

- Reformular a sua capacidade de comunicar, usando a linguagem corporal para ajudar 
a transmitir mensagens ao outro.  

- Preparar, repetir e memorizar uma apresentação oral como forma de ganhar confiança 
e apresentar uma atividade Show & Tell à turma ou outros elementos da comunidade 
educativa (p. 101). 

Trabalhar e colaborar em pares e pequenos grupos  
- Revelar atitudes como, por exemplo, saber esperar a sua vez, parar para ouvir os 
outros e refletir criticamente sobre o que foi dito, dando razões para justificar as suas 
conclusões. 

- Demonstrar atitudes de inteligência emocional, utilizando expressões como please e 
thank you, solicitando colaboração em vez de dar ordens ao interlocutor.  

Utilizar a literacia tecnológica para comunicar e aceder ao saber em contexto  
- Comunicar com os outros a uma escala local, nacional e internacional, recorrendo a 
aplicações tecnológicas para produção e comunicação online.  

- Contribuir para projetos e tarefas de grupo interdisciplinares que se apliquem ao 
contexto e experiências reais e quotidianas do aluno, utilizando aplicações 
informáticas.  

Pensar criticamente  
Seguir um raciocínio bem estruturado e fundamentado e apresentar o seu próprio 
raciocínio ao/s outro/s, utilizando factos para justificar as suas opiniões; refletir 
criticamente sobre o que foi dito, fazendo ao outro perguntas simples que desenvolvam 
a curiosidade.  

Relacionar conhecimentos de forma a desenvolver a criatividade em contexto  
- Cantar, reproduzir rimas, lengalengas e participar em atividades dramáticas (p. 91, 
96). 

- Ouvir, ler e reproduzir histórias.  
- Desenvolver e participar em projetos e atividades interdisciplinares.  
Desenvolver o aprender a aprender em contexto de sala de aula e aprender a 
regular o processo de aprendizagem  

- Discutir e selecionar objetivos de aprendizagem comuns e individuais com o apoio do 
professor. 

-  Participar numa reflexão e discussão no final da aula para identificar atividades 
associadas aos objetivos de aprendizagem e ao cumprimento dos mesmos. 

- Utilizar dicionários de imagens (My dictionary - in the workbook). 
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